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k 830  Regisztráció

845  Megnyitó az IIR  
és a nap elnöke részéről
A nap elnöke: Móra Mária Tünde, Főtitkár-helyettes, 

Magyar Bankszövetség  

850  A Magyar Bankszövetség  
megnyitó beszéde
Becsei András, Alelnök, Magyar Bankszövetség  

.  .  .  Hitelezés a mai magyar piacon .  .  . 
900  Devizahitelek rendezése – elszá-
molások, hitelkiváltások: körkép
 Miből következett ez a helyzet? Milyen tanulságokat 

lehet levonni a jövőre vonatkozóan? kockázatkezelési 
oldalról: hogyan kell másként csinálni a jövőben? a 
tájékoztatási rész

 Hogyan zárult a devizahitelek elszámolása? statisz-
tika: NGM, Bankszövetség, MNB

 Mennyiben múlta felül a várakozásaikat a hitelkivál-
tások kapcsán az Ügyfelek mozgolódása? 

 Mi az egészséges volumen a jelzáloghitelezésnél? Mi 
az a pont, ami alatt még, ami fölött ez már nem fenn-
tartható?

 Mennyiben javultak a portfóliók?  Mennyit csökkent a 
volt devizahitelesek nemfizetési aránya?

 Miért nem lehet hosszabbítani? Miért csak 5 évre? 
Miért nem az egész futamidőre?

 Hogyan érintette az autólízing-cégeket a devizahite-
lek forintosítása?

 Milyen elképzelések vannak: lízinggel felváltani a hi-
telt, a lízinget visszaadni: vannak-e lakosságbarát, 
nem drága kamatú lakosságnak szóló lízing banki 
termékek?

Előadók: Freisleben Vilmos, Fogyasztó- 

védelmi igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Surányi Zoltán, Lakossági szegmens 

menedzsment vezető, CIB Közép-Európai 

Nemzetközi Bank Zrt. 

dr. Zsolnai Alíz, Főosztályvezető, 

Pénzügyi szabályozási főosztály, 

Nemzetgazdasági Minisztérium
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

945  Csődvédelem – magáncsőd,  
mint lehetséges megoldás
 Kire terjed ki a magáncsőd jogintézménye?
 Hogyan értesülnek erről az érintett személyek? 
 Hogyan történik az eljárás kezdeményezése?
 Milyen szakaszai vannak az eljárásnak?
 Hogyan valósítja meg a szabályozás az adós és a hite-

lezők érdekeinek közelítését?
 Mit jelent a csődvédelem?
 Hogyan szereznek tudomást az adós személy hitele-

zői a magáncsőd eljárásról?
 Mi a kormányzati szervek és a bíróság szerepe az el-

járásban?
 Mi a Családi Csődvédelmi Szolgálat feladata?
 Mi a szerepe a családi vagyonfelügyelőnek?
 Hogyan biztosítható az eljárások átláthatósága, el-

lenőrzöttsége, dokumentáltsága?
 Hogyan előzhetők meg az esetleges visszaélések?
 Ad-e lehetőséget a magáncsőd eljárás az adósság-

csapdából történő kikerülésre?

 Melyek az első tapasztalatok a magáncsőd bevezeté-
sével?

 Mik a nehézségek? Milyen szabályok kellenek még a 
végrehajtáshoz? 

 Kik fognak tanácsot adni a csődvédelmet kezdemé-
nyezőknek? Hogyan lesz ennek gyakorlati megvaló-
sítása?

 Milyen megoldást látnak az egyes hitelintézetek a
 „problémás Ügyfelek” helyzetére, akiken  

a magáncsőd nem segít?

Előadók: dr. Turcsán Katalin, Főosztályvezető-

helyettes Gazdasági Kodifikációs Főosztály, 

Igazságügyi Minisztérium | Dr. Szekér Judit, 

Miniszteri biztos Miniszteri kabinet, 

Igazságügyi Minisztérium | dr. Zsolnai Alíz, 

Főosztályvezető, Pénzügyi szabályozási 

főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium

1030 Kávészünet

1100 Az IFRS9 kihívásai a Banki in-
formatikában
 Milyen változásokat hoz az IFRS9?
 IFRS9 általános áttekintése
 Meglévő alkalmazások felülvizsgálata az IFRS9 

szempontjából
 Szükséges új rendszerek?!

Előadó: Vér Béla, Ügyvezető igazgató, ApPello Kft.

1130 Lakossági, fogyasztási  
hitelezés ösztönzése
 Milyen a jogi szabályozási háttér? pl. A fogyasztói 

hitelekre vonatkozó szabályok, különös tekintettel a 
legújabb módosításokra : fair banking törvény, illetve 
a 2014/17/EU irányelv átültetése

 Mennyiben érzékelhető változás jelenleg a hitelpia- 
 con, így, hogy az egyéneknek csökken a tehervise- 
 lése? több pénz maradt a lakosságnak: nőhetne a  
 hitelezés: fogyasztási oldalról: áruhitel, gépek, be- 
 iskolázási hitelek
 Milyen módon lehet felpörgetni a hitelezést?
 Mit lehet ajánlani azoknak az Ügyfeleknek, akiknek  
 megtakarításaik vannak? Milyen terméket fejlesz- 
 szenek, kínáljanak Nekik, mibe fektessenek? Mit  
 tudnak ajánlani Nekik a bankok? Pl.: benne vannak  
 a banki portfóliókba, de nem banki betét, mert azok  
 alacsony hozamúak
 Mi az, ami „meg tudja fogni” az Ügyfeleket?
 Hogy lehet forrásoldalról az aktív Ügyfeleket ott  
 tartani egy banknál?
 Mekkora lesz a beruházási éhség, igény a közeljö- 
 vőben?
 Milyen feltételekkel fogják 2016-tól kiterjeszteni a  
 személyi hitelekre is?
 Milyen változásokat terveznek? Látnak-e arra lehe- 
 tőséget a lakossági részeknél, hogy növeljék a  
 fogyasztást? a feltételek változtatása területén

Előadók: Dr. Bodzási Balázs, Igazságügyi és 

Magánjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes 

Államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

dr. Rajmonné Veres Ibolya, Igazgató Fogyasztási 

Hitelek Főosztálya, OTP Bank Nyrt.
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

1215 Felelős hitelezés a lakáspiacon
 Mennyiben hat az alacsony alapkamat az ingatlan- 
 piacra?

Bankszektor 2015
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ek Mi az, ami szabályozói oldalról támogatná a hitele- 
 zést? Pl.: a kamatkondíciók szabályozásával
 Hogyan változott a készpénz és a hitel aránya a  
 lakásvásárlásoknál?
 Hogy látják a Private Banking-nél és Prémium  
 résznél azt a tendenciát, hogy sok vagyonosabb  
 Ügyfél befektetési céllal vásárol ingatlant: albérlet- 
 be adás céljából? Próbálják-e segíteni ebben az  
 Ügyfeleket, vagy inkább blokkolják ezt? 
 Ajánlják-e, hogy ingatlanokba fektessen?  Látnak-e  
 ebben kockázatot?
 Milyen különbségek figyelhetőek meg az ingatlan- 
 árakban: 
  Budapest, nagyvárosok – vidék  Budapesten  
 belüli kerületek  egyes ingatlantípusok alap- 
 ján? panel, téglalakások
 Mikor jelenik meg az új célcsoport, akik az elmúlt  
 években nem vásároltak lakást? elhalasztott vá- 
 sárlások
 Milyen arányban keresnek használt, vagy új építésű  
 lakást jelenleg az Ügyfelek?
 Mekkora a kínálat egyik, másik területen?
 Milyen jellegű hitelt ajánlanak a hitelintézetek  
 ennek a célcsoportnak:
  az Ügyfeleknek (akár kisebb összegű igény  
 esetén)  a prokektfinanszírozásra a vállalatok- 
 nak? lakások építéséhez
 Milyen mértékű változást gyakorolna az ingatlanok  
 árára, ha most 100 000 db lakás kerül a piacra?

Előadók: Déry Attila, Vezető elemző, Otthon Centrum

Veliczkyné Soós Zsuzsanna, Szenior szegmens 

menedzser, UniCredit Bank Hungary Zrt.
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

1300 Ebédszünet

1400 CSOK: Családok Otthonterem-
tési Kedvezménye az ingatlanpiacon
 Beindította-e az ingatlanpiacot, van-e erre igény?
 Milyen ügyfélkör, milyen feltételek mellett veheti  

igénybe a CSOK-ot?
 Mekkora értékű ingatlanoknál veszik ezt igénybe?
 Elfogadható-e önerőként ennek összege?
 Melyik bank hogyan készül fel a CSOK bevezetésére?
 Milyenek az eddigi tapasztalatok?
 Hogyan értékeli ennek sikerességét az egyes piaci 

szereplők? MNB, hitelintézetek
 Sikeres, vagy nem, az amire számítottak? Szeret-

nék-e folytatni? Az igénybevevők körét és a feltétel-
rendszert szeretnék-e bővíteni?

 Mennyire tartják a CSOK-ot igazságosnak a területi 
különbözőségek alapján?

 Mit gondolnak a bankok?

Előadó: Kormos Zoltán, Igazgató Lakáshitel 

Főosztály, OTP Bank Nyrt.

1445 Növekedési Hitelprogram és 
egyéb vállalkozási hitelek 
 Milyen típusú vállalkozások használják ki a NHP le-

hetőségeit?
 Kívánják-e ezt a jövőben folytatni?
 Milyen inflációs hatása van?
 Mit tervez a kormányzat? Vannak-e további intézke-

dések, amelyek támogathatják a vállalkozási hitele-
zést?

 Növekedik-e a kereslet az NHP iránt? Ha nem, miért 
nem?

 Milyen mértékben tervezik az igénybevétel feltétele-
in változtatni?

 Mikor fognak beindulni az EU-s visszatérítendő tá-
mogatások?

 Hogyan lehetne azt megoldani, hogy az 50%-os ön-
erőt is hitelből lehetne fedezni?

 Melyek azok a cégek, iparágon belüli vállalatok, ahol 
könnyebb hitelezni?

Előadó: Plajner Ádám, Elemző Pénzügyi rendszer 

elemzése igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank 

1530 Kávészünet

. . eU-s kötelezettségek – Hazai megfeleltetés . . 
1600 MIFID II.-vel valószínűsíthető-
en felmerülő gyakorlati kérdések 
és az arra adott válaszok 
 Hol tart? Mik lesznek a főbb kulcspontok? Befekteté-

si szolgáltatások
 Melyek a gyakorlati problémák? Hogyan lehet kezel-

ni a kihívásokat? 
 Mik lehetnek azok a pontok, amelyek nehézséget je-

lenthetnek a megfelelés során?
 Melyek az aktualitások a tőkemegfeleléssel,  

tőkekövetelménnyel kapcsolatban?

Előadók: Dr. Sulyok Gábor, Senior Compliance Officer 

& Data Protection Officer, Citibank Europe plc 

Magyarországi Fióktelepe
és társelőadói felkérés folyamatban
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

.  .  .  kockázati kitettség és értékesítési
str atégiák változása.  .  . 

1645 Kamatkockázat a hitelintézeti 
portfóliókban, termékekben
 Mennyire számolnak a jelenlegi kamatkockázattal a 

hitelintézetek? az alacsony alapkamat miatt
 Mi történik, ha emelkedik az alapkamat? ha az elkö-

vetkezendő 5-25 éven belül változik az alapkamat
 Milyen saját kockázatkezelési technikáik vannak az 

egyes bankoknak? Ez mennyiben tér el az MNB által 
javasolt iránymutatástól?

 Milyen dokumentációt követel a hitelezés?
 Működnek-e a fékek és ellensúlyok?
 Mennyiben figyelnek a hitelintézetek arra, hogy hol 

vannak a problémák, hogy meglássák a jövőbeni koc-
kázatot? Miben lesz más a mostani konjunktúra, mint 
a 2004-es?

 Hogyan alakították át a vállalatok ösztönzési rend-
szerüket? Ügynökökkel való együttműködés

 Mennyiben járultak hozzá a „krakkhoz” ezek a nem 
megfelelő ösztönzőrendszerek?

 Kiértékelték-e, megváltoztatták-e: miben és miért? 
A jövedelemarányos törlesztőrészlet bevezetése va-
jon ennek a következménye?

 Milyen különbség van kockázatkezelési szem-
pontból a fix kamatozású és a változó kamatozású 
törlesztőrészletek között?

 Milyen irányba és milyen mértékben kellene a JNT-t 
változtatni egy változó kamatozású hitel esetén? Koc-
kázatkezelési és üzleti oldalról

Előadói felkérés folyamatban.

1730 Az első nap zárása

1. nap

Kockázattudatosan
hitelezzünk!
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830  Regisztráció

850  Megnyitó az IIR és a nap  
elnöke részéről
A nap elnökének felkérése folyamatban.

900  Kockázatok és mellékhatások – 
megoldások az üzleti kapcsolatok 
hatékony és biztonságos  
növeléséért
 Gazdasági trendek a cégvilágban
 Növekedési lehetőségek a szigorodó szabályozási környe-

zetben
 Út a kis- és középvállalkozásokhoz
 Külső adatok használata a belső folyamatokban

Előadó: Láng Sarolta, Termékfejlesztési 

igazgató, Bisnode Magyarország

940  BIG DATA a gyakorlatban -  
a kockázatkezeléstől  
a marketing/sales stratégiáig
 Adatok a háttérben: cég-, pénzügyi-, fizetési tapasztalat, 

pozitív és negatív információk, banki belső adatok
 Adatokból adatbázis: az adatforrások konszolidációja, 

adattisztítás, azonosítás
 Adatból információ: online rendszerek a felhasználói igé-

nyek alapján, a cégkapcsolatok és a vizualitás világa, a 
mobil eszközök ereje

 Információból döntéstámogatás: 
 mi kell napjainkban egy jó modellhez?
 mire érdemes ezzel a háttérrel modellt építeni?
 mi lesz az eredmény?

Előadó: Dr. Csorbai Hajnalka, Stratégiai 

igazgató, Opten Informatikai Kft.

1020 Kávészünet

1050 Kihívások  
és befektetési  
lehetőségek  
a tartósan alacsony  
kamatkörnyezetben
 Slágerek, trendek és viselkedési minták
 Motivációs hibák a befektetési döntések mögött
 A befektetési tanácsadás felértékelődése
 Kockázatvállalási hajlandóság vs. kockázatéhség
 Vissza az alapokhoz

Értékesítési modellváltás –  
termékfejlesztés - az alacsony  
jegybanki alapkamat okán
 Milyen értékesítési modellben  

gondolkodjanak a bankok?  
Fiókhálózat, Ügynököket alkalmazni

 Ki hogy látja az értékesítést: csatornákat, lehetőségeket?
 Milyen befektetési terméket érdemes ajánlani az átlag 

Ügyfeleknek a betéti alapkamatok alacsony volta miatt? 
strukturált betétek, befektetési alapok

 Miként lehetne a kamatkondíciókat, hogy a forrásoldal ho-
zama ne legyen ilyen alacsony?

 Hogyan tudják a hitelintézetek növelni a bevételeket? Mik 
azok az egyszerű megoldások, illetve területek ahonnan 
bevételt növelhetnek?
 Ügyfélakvizíciókra keresnek megoldást: gazdaságilag
 Hálózaton szeretnének változtatni: területileg: hol 

vannak a versenytársak területileg?
 Hogyan szelektálták le a portfóliót a hitelintézetek? mit 

szeretnének megtartani és mit nem? A rossz portfóliók 
értékesítése: ügybemutatás: milyen részekből állt, miket 
kellett megoldani?

 Ki hogy alakítja át az értékesítését? Mi a leghatékonyabb 
módja az átalakításnak? Áttereli az Ügynökhálózatra? 
brókerházak, befektetési szolgáltatók, Retail hitelezés

 Miként lehet ezt modellezni? Melyik modell a leghatéko-
nyabb jelen piacra: Közép-Kelet Európára vetítve?

 Hogyan fognak átalakulni a lakossági megtakarítások? 
Bankbetétbe kötik-e le az Ügyfelek a pénzüket vagy ál-
lampapírba, vagy ingatlanokba, vagy a párnába?

 Milyen módon kellene ezeket az Ügyfeleket megnyerni, 
hogy hozzájuk vigyék a pénzt? Bizalmi válság

 Miként lehetne a lakosság véleményét megváltoztatni a 
bankokról? – Ügyfél attitűdváltás

Előadó: Bálint Attila, Raiffeisen Befektetési Alapkezelő 

Zrt. – Vezérigazgató, Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

Private Banking - Ügyvezető igazgató
és társelőadói felkérés folyamatban
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

1130 Fióki optimalizáció  
és költséghatékony fióki  
működés
 Mi az a funkció, amit átad, mi az, amit megtart a bank?
 Milyen teendők vannak egy új technológia bevezetése kap-

csán? Befizető, visszaforgató automaták bevezetése.
 Lehet egyszerre költséget csökkenteni és az Ügyfélki-

szolgálás minőségét növelni?
 Milyen arányban hozzák az Ügyfeleket a fiókok az egyéb 

más értékesítési csatorna mellett? 
 Milyen funkciókat tud betölteni, átvállalni az ATM a fiókok 

helyett, mellett?
 Mekkora az optimális fiókméret? Mennyi az optimalizált 

fiókok száma?
 Mit érdemes a hatékonyságnövelés során  

megvalósítani? Csökkenteni a fiókok méretét,  
számát, de meghagyni bizonyos funkciókat?

Előadó: Paksi Attila, Banki üzletág igazgató, 

Wincor Nixdorf

.  .  .  Hitelintézeti  szektor átal akUl ás .  .  . 
1210 Jelzálogbank-alapítás és  
jelzáloglevél alapú finanszírozás
 Hogyan változott meg a hazai bankszektor finanszírozási 

helyzete a forintosítással?
 Melyek a jelzáloghitel-finanszírozás új szabályozói köve-

telményei, azok milyen alapvető célokat szolgálnak, és 
milyen megfelelési stratégiák léteznek? 

 Milyen lehet az újonnan kibocsátandó jelzáloglevelek fel-
vevőpiaca? 

 Hány új jelzálogbank alapítása várható? 
 Melyek a jelzálogbank-alapítás sikerkritériumai és bukta-

tói? Milyen alternatív üzleti és működési modellek létez-
nek, illetve várhatóak?

 Melyek a refinanszírozási megállapodások előkészítésé-
nek alapvető lépései?

Bankszektor 2015

Kö ltsécsö kkentés  
és Ügyfél- 

elégedettség-nö velés 
egyszerre?

Milyen  
befektetési  

termékeket tudnak 
ajánlani a  

hitelintézetek az 
Ügyfeleknek?
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ek Milyen kulcskérdésekkel és feladatokkal szembe-
sülnek a jelzálogbankot nem alapító intézmények?

 Melyek a jelzálogbank-alapítás és jelzálogbanki re-
finanszírozás még nyitott, szektorszintű kérdései?

Előadó: Szalai Péter, Szenior menedzser, 

KPMG Tanácsadó Kft.

1250 A Ptk. zálogjogi szabályai  
és a jelzálogbank alapítás  
új feltételeinek a viszonya
 Milyen felvevőképessége lesz a piacnak, amikor 

megjelennek a bankok ezekkel a megoldásokkal? 
Lesz-e felvevőpiac? MNB-s rendelet

 Ki hol tart az előkészítésben? 
 Mennyire lehet ezt a folyamatot majd jövő októberig 

lezárni?
 Miként teljesithetőek a zálogjog átadásának köve-

telményei? – milyennek kell lennie egy hitelnek
 Hogyan lehet teljesíteni, hogy 30-60-90 naptól nem 

régebbi értékeltségű legyen a fedezetül szolgáló in-
gatlan?

Előadó: Dr. Bodzási Balázs, Igazságügyi és 

Magánjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes 

Államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

dr. Zsolnai Alíz, Főosztályvezető, Pénzügyi 

szabályozási főosztály, Nemzetgazdasági 

Minisztérium
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

1315 Ebédszünet

1415 Állami szerepvállalás  
a hitelintézeti szektorban – 
Magyar tőkepiac – Fúziók
 Milyen hatással van a piacra, a versenyre, a vállalati 

hitelezésre, fogyasztási hitelekre: 
 az állami szerepvállalásnak
 az erősödő a szabályozásnak?

 Milyen kockázatot jelent az állami bankok részvéte-
le a piacon?

 Mi lesz az állam célja az MKB-kal és a Budapest 
Bankkal?

 Milyen módon kívánja a kormányzat a gazdaságot 
élénkíteni? NGM

 Hogyan szeretné támogatni az NGM az innovációt? a 
kutatás-fejlesztést

 Hogyan fogja megváltoztatni a piacot ez az egysé-
ges Takarékszövetkezet? 

 Milyen veszélyt jelent ez a többi bankra?
 Ki fogja megvenni, illetve mit fog velük csinálni az új 

tulajdonos? Mit csinál az állam addig velük, amíg el 
nem adja?

 Mit eredményez az, hogy a szabályozás nem tesz 
különbséget a „kicsi és a nagy bankok” között? – 
versenykorlátozás, külföldi tőke beáramlás, be 
nem áramlás, „kicsik” helyzetbehozása

 Hogyan látják a Citibank megvásárlásának hatása-
it, a piaci részesedésük mekkora lesz együtt?

 Hogyan látja a tőzsde vezérigazgatója
  a tőzsde jövőjét
  az állami tulajdonos szerepét?

Előadó: Nagy László Nándor, Szerkesztő 

újságíró, Heti Válasz

1455 Kockázatok a befektetési  
szolgáltatások esetében
 Várható-e még ilyen brókerbotrány?
 Miért nem elegendő a befektetési szolgáltatók ese-

tében a havonta küldött jelentések a Felügyelet 
felé?

 Terveznek-e a KELER-nél fejlesztéseket a Questor-
hoz hasonló visszaélések megelőzésére?

 Hol tart a befektetési alap szabályozása? Hogyan 
tervezik a jövőben? OBA és BEVA

 Mennyivel növekedett meg az egyes perek száma a 
Questor kapcsán?

Előadó: Pleschinger Gyula, A Monetáris 

tanács tagja, Magyar Nemzeti Bank

1535 Kávészünet

. . . fejlesztések, innovációk – piacbo” vítés . . . 
1555 Digitális ügyfélkiszolgálás, 
elektronikus megoldások,  
mobilfizetés, bankolás –  
szolgáltatói megközelítés
 Milyen mobilfizetési megoldások vannak?  Paypas
 Milyen irányba fog változni a mobilfizetés? Merre 

haladnak a folyamatok? Mi lesz a jövő? 
 Mik az innovációk? Milyen olyan mobilra alkalma-

zott megoldások vannak, amelyek a jövőben teret 
hódithatnak? szolgáltató oldal: IT szoftveres meg-
oldások, fejlesztések

 Milyen technológiai megoldások ismertek, amelyek 
támogatják a digitális bankolást, bankingot?

 Melyik bank hogyan készül az új típusú fizetési 
megoldásokra telefonos applikációk?

 Hogyan változnak az Ügyfélszokások?
 Mit szeretnének az Ügyfelek? szektorálisan
Előadói felkérés folyamatban.

1635 Mobilfizetés – Digitális  
ügyfélkiszolgálás, bankolás – 
vállalati megközelítés
 Hogy látják ezt a telekommunikációs cégek, akik az 

applikációfejlesztéssel, Ügyfélvéleménnyel foglal-
koznak?

 Milyen csatornákon juttassák el ezekhez az Ügyfe-
lekhez az üzenetet, a banki termékeket? – Piacbőví-
tés: hosszú távú versenyképesség záloga

 Hogyan fognak erre a versenyre reagálni a hitelin-
tézetek?

 Hogyan látják a piac szereplői a piac változását 
2015-ben:

  telekommunikációs cégek
  hitelintézetek
  kártyatársaságok
  fejlesztők, szolgáltatók
  szakmai szervezetek?

Előadók: Pataki Gábor, Főtitkár, Magyar 

Mobiltárca Szövetség

Rácz István, Digitális igazgató, Vodafone 

Magyarország
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

1715 A rendezvény zárása

Bankszektor 2015 2. nap

Hogyan és mivel
fogunk fizetni 

2020-ban?
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RÉSzVÉtElI díj  2015. NOVEMBER 13-Ig MEgtakaRítÁS 2015. NOVEMBER 14-tŐl
Bankszektor 2015 209.000,- 40.000,- 249.000,-

Biztosítási fórum 2015 199.000,- 30.000,- 229.000,-

Bankszektor 2015 + Biztosítás 2015 339.000,- 30.000,- 369.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CSOpORtOS kEdVEzMÉNy
              Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        Amennyiben három fõ regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334

FIzEtÉS, VISSzalÉpÉS
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN MÉg kÉRdÉSE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Sűli-Mezősi Éva +36 70 428 0376
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Mórocz Beatrix +36 70 408 2162
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
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